
 

 

Conselho Geral da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Ata nº 4 /2013 de 14 de junho 

 

 

Aos catorze dias do mês de junho de dois mil e treze, pelas dezasseis horas, reuniu 

na sala de reuniões da Reitoria o Conselho Geral (CG) da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (UTAD), com a seguinte ordem de trabalhos (OT): 

 

Ponto um: Aprovação de atas de reuniões anteriores  

Ponto dois: Informações 

Ponto três: Ratificação do Regimento do Conselho Geral 

Ponto quatro: Fixação dos valores de propinas para 2013/14 

Ponto cinco: Designação do provedor do estudante 

Ponto seis: Análise do documento diagnóstico da UTAD 

Ponto sete: Inspeção Geral do Ensino e Ciência 

Ponto oito: Análise de pedidos de suspensão de mandato 

Ponto nove: Outros assuntos 

 

Conforme lista de presenças anexa a esta ata, esteve presente a totalidade dos 

membros do CG.  

A reunião foi aberta pelo Presidente que colocou à votação as duas atas de reuniões 

anteriores ocorridas no dia 19 de Abril de 2013. Ambas as atas foram aprovadas por 

unanimidade.  

No ponto dois da OT, o Sr. Reitor informou que aguardava o orçamento rectificativo 

do Governo para poder corrigir o orçamento da UTAD para 2013, mas que seria de 

esperar um corte próximo dos duzentos mil Euros na fatia de transferências do 

Estado. 

No ponto três foi aprovado por unanimidade o Regimento do Conselho Geral, que 

seguirá para publicação em Diário da República. 



No ponto quatro, após análise das vantagens, inconvenientes e consequências, por 

maioria, com duas abstenções, o CG aprovou: (a) manter em 999,00 Euros a propina 

anual de ciclo de estudos conducentes ao grau de licenciado, mestrado integrado e 

mestrado indispensável para o exercício de uma atividade profissional; (b) fixar entre 

999,00 Euros e 2.500 Euros, a propina anual conducente ao grau de mestre (não 

necessários ao exercício de uma atividade profissional); (c) fixar entre 2.000,00 Euros 

e 4.500,00 Euros o valor anual da propina referente a  ciclos de estudo conducentes 

ao grau de doutor; (d) o valor efectivo da propina referido em (c) e (d) é estabelecido 

em função do custo real das actividades do curso e mediante a proposta de um 

orçamento próprio elaborado pela direcção de cada curso. Inerente à aprovação dos 

valores anterior, nomeadamente os referidos em (a) esteve a manifesta vontade dos 

alunos cooperarem com a Reitoria nas adopção de medidas compensatórias, ao 

eventual aumento de propinas, para aumento das receitas própria, assim como de 

redução de custos. 

No ponto cinco da OT, Sérgio Martinho, em nome dos estudantes, propôs para 

Provedor do Estudante a Sra. Professora Doutora Maria da Conceição Fidalgo Costa 

Azevedo. Esta proposta foi aprovada por unanimidade. Em consequência, aquando 

da tomada de posse nesse cargo, a conselheira Maria da Conceição Azevedo cessará 

automaticamente funções no CG e será substituída no mesmo por Isabel Maria 

Fernandes Alves. 

No ponto seis da OT, O Presidente do CG deu a palavra a João Rebelo. Este fez uma 

breve recordatória do processo de elaboração do documento em apreço e deu a 

palavra ao responsável por cada um dos quatro grupos que trabalharam no 

documento, para que apresentassem as conclusões. José Aranha reportou a parte da 

Oferta Educativa, Mário Sérgio Teixeira a da Gestão, Victor Reis a da Investigação, 

Desenvolvimento e Inovação e João Cabral a da Extensão e Prestação de Serviços. O 

Presidente do CG finalizou este ponto da OT, congratulando-se com o trabalho 

efetuado, sugerindo que o mesmo fosse complementado tendo em consideração os 

comentários efectuados ao longo da apresentação, assim como um exercício de 

algum benchmarking com outras universidades Portuguesas. João Rebelo 

encarregou de realizar esta última componente e apresenta-la em próximo CG. 

No ponto sete da OT, o Sr. Reitor relatou brevemente o processo da Inspecção Geral 

do Ensino e Ciência, que decorre desde o último trimestre de 2012 na UTAD. 

Explicou ainda o processo de publicitação dos cursos e captação de estudantes para 



os cursos que a UTAD disponibiliza ao abrigo dos convénios Luso-Brasileiros. 

Informou igualmente que estes alunos seguem todos os processos de seriação, 

inscrição e orientação semelhantes aos seguidos aos dos restantes estudantes da 

UTAD.  

No ponto oito da OT, foram apreciados e aprovados por unanimidade os pedidos de 

substituição de mandato dos conselheiros  António Augusto Fontaínhas Fernandes e 

José Boaventura Ribeiro da Cunha, cujos lugares passarão a ser de imediato 

preenchidos por Pedro Manuel de Melo Bandeira Tavares e Eurica Manuela Novo 

Lopes Henriques, respetivamente. 

No ponto nove da OT, Fontaínhas Fernandes informou que havia apresentado a sua 

candidatura a Reitor da UTAD e solicitou ao Presidente do CG autorização para 

distribuição do programa de Ação da sua candidatura a Reitor, sendo autorizado 

pelo Presidente do CG a fazê-lo.  

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião. 


